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> Egy kilométernyi felújított út-
szakasz. Ma hivatalosan is átadják a 
Székelyudvarhely központi övezetében 
található Rózsa utcát. Március 23-án 
adta át a polgármesteri hivatal a Viaduct 
és az Ing Sercive Kft.-nek a Rózsa utca kö-
ves, hepehupás, többnyire járdátlan tere-
pét – a kivitelezők tíz hónapot kaptak az 
utca teljes felújítására, korszerűsítésére. 
A beruházás elkészült, így az utca lakói-
nak több évtizedes problémája oldódott 
meg. Az utcában elvégzett munkálatok 
értéke áfástól 1,8 millió lej, és a kevéssel 
több mint 1000 méteres útszakasz teljes 
rehabilitációjáról szólt. Tavaly már lefek-

tették az esővíz-elvezető rendszer gerin-
cét, később kialakították a vízelnyelőket 
is. Az utcában egy kis híd is épült, illetve 
a beruházás során egy 4-6 méter széles 
útszakaszt, illetve egy 0,75 és 2,50 mé-
ter széles járdát alakítottak ki. Több 
mint 5000 négyzetméternyi felület 
került leaszfaltozásra, s nagyjából egy 
2200 négyzetméternyi felületen képez-
tek ki járdát. Korábban az is szóba ke-
rült, hogy a munkálatokat követően az 
útszakaszt egyirányúsítanák, ám erre 
csak akkor kerülhet sor, ha elkészítik a 
Rózsa utcát a Csereháttal összekötő sza-
kaszt is.

> Jeges utcák. Noha egyelőre csak a 
röpködő mínuszok – pénteken hajnalban 
országszerte Székelyudvarhelyen mérték a 
legalacsonyabb hőmérsékletet, –7 Celsius-
fokot – jelzik a közelgő telet, több udvar-
helyi utcában is jeges utak bosszantják az 
autósokat. Kétnaponta mondja fel ugyanis a 
szolgálatot egy elavult vezeték, a csőtörésből 
felszínre kerülő víz pedig percek alatt jégpá-
lyává változtatja a környéket – így történt ez 
legutóbb a Győzelem és a Tamás utcában is. 
Az Aqua Nova Hargita munkatársai napon-
ta két-három csőtörés elhárításán dolgoznak, 
s mint mondják, a teljes vezetékcserére egy-
előre nincs esély.

Néhol még ma is él a Már-
ton-napi lakoma hagyománya 
Udvarhelyszéken, amelyhez 
számos népszokás kötődik. 
A statisztikákból az derül ki, 
hogy megyénkben már nagyon 
kevés háztartásban tartanak 
ebből a szárnyasfajtából, a 
nagy libalegelők rég eltűntek. 
Míg Magyarországon éles vi-
ták alakultak ki a libatöméssel 
kapcsolatban, addig vidékün-
kön ez nem is beszédtéma: 
Romániában tilos a kényszer-
takarmányozás. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Márton-nap környékén 
megszaporodnak az 
éttermi menükben a 

sült libacombok és libamájak, a 
hét végén Udvarhelyen több ét-
teremben is szerveztek Márton-
napi libalakomát. Régen úgy 
tartották, minél többet isznak, 
annál több erőt és egészséget isz-
nak magukba. Hagyományosan 
ekkor vágták le először a tömött 
libákat, az úgynevezett „Már-
ton-ludakat” is, amihez szintén 
számos hiedelem kap csolódott. 
Aki nem vett részt a libalakomá-
kon, semmi jóra nem számítha-
tott, hiszen a mondás szerint aki 
Márton-napon libát nem eszik, 
egész éven át éhezik. De úgy 
tartották, hogy a Márton-napra 
levágott lúd mellcsontja azt is 
megmutatja, milyen idő várható 
a télre.

Nem vagyunk 
libatartó vidék
A 2011-es év elején lezajlott 

mezőgazdasági számlálások során 
Hargita megyében szárnyasfélék-
ből 500 ezres példányszámot je-
gyeztek fel, ami nagyon kevésnek 
számít – derül ki a Hargita Megyei 
Statisztikai Hivatal adataiból –, 
megyénk alig előzi meg Bukarestet, 
Kovászna és Ilfov megyét, és ennek 
a szárnyaspopulációnak csupán a 
töredékét teszi ki a ludak száma. Jól 
szemlélteti ezt a különbséget, hogy 
míg Homoródszentmártonban 
közel 4500 szárnyast vettek nyil-
vántartásba, addig ebből alig éri el 
a százat a ludak száma – mondja 
Gáspár Magdolna, a helyi pol-
gármesteri hivatal munkatársa. 
Ugyancsak ezt a helyzetet szem-
lélteti a galambfalvi számlálás is 
– tudtuk meg Miklósi Ella jegyző-

től, ugyanis a szárnyasfélék száma 
itt is meghaladja a négyezret, de 
csupán 50 darab ludat számoltak 
össze. „Régen a faluban volt ha-
gyománya a lúdtartásnak, de ez 
mára már nem jellemző” – jegyzi 
meg Miklósi.

Lúdtartás Szenttamáson
Az Udvarhelytől néhány kilo-

méterre található Szenttamáson 
libatartó gazdára találtunk Bözödi 
Piroska személyében, aki fiával, 
Zsolttal saját célra 2009 óta nevel 
néhány ludat. A kapun belépve az 
ólhoz kötött kutya csaholása mel-
lett az udvaron legelésző öt liba 
is éktelen gágogásba kezdett, így 
figyelmeztetve a háziakat érkezé-
sünkre. A háziasszony elmondása 
szerint sokan azért nem tartanak 
libát, mert míg azok elérik a hat-
hetes kort, addig rengeteg időt kell 

rájuk szánni, ilyenkor a legérzéke-
nyebbek mindenre. „Tápozni kell 
őket, hogy erősödjenek, mindig 
tiszta vizet kell adni és vigyázni, 
hogy ne fázzanak meg, de ha meg-
haladták a kritikus kort, akkor to-
vább nincs baj velük” – meséli fia, 
Zsolt. A háziak szerint, aki libát 
szeretne vásárolni, annak mélyen a 
zsebébe kell nyúlni, mert akár 120 
lejt is megér egy szép példány. Aki 
viszont szereti a zsíros húst, annak 
ez a szárnyas a legjobb választás: 
szinte minden része felhasználha-
tó, de különösen a máját szeretik 
nagyon. 

Tilos a libatömés
Hargita megyében jelenleg 

egyetlen libafarm sem működik, a 
legutolsó Csíkmadarason volt, ami 
legalább tíz éve megszűnt, de ott 
sem tömték a libákat az ínyencség-
nek számító májukért – tudtuk meg 
dr. Püsök Lászlótól, a megyei állat-
egészségügyi igazgatóság szóvivőjé-
től. Amennyiben mégis működne 
libafarm vidékünkön, akkor sem 
tömhetnék őket, mert az állatok 
védelméről szóló 1976-os Európai 
Egyezmény világosan kimondja, 
hogy csakis három országban: Ma-
gyarországon, Franciaországban és 
Belgiumban lehet a libát, valamint 
a kacsát kényszertakarmányozni, 
mert csupán ezekben az országok-
ban van hagyománya. „Vidékün-
kön kevés ludat tartanak, és azt is 
csak saját használatra. Karácsony 
előtt egyet levág a háziasszony, s 
annyi” – mondja Püsök.

EbREMéNy

A kutyamenhely 
kialakítására 

gyűjtenek 
A hétvégén háromnapos ren-
dezvénnyel rukkol elő az Eb
remény, Székelyudvarhely ál-
lat védő szervezete, mely fő cél-
jaként egy városi kutyamenhely 
kialakítását tűzte ki. 

M. L. F.

A z év elején jelentettük, jó 
pár udvarhelyi állatbarát, 
megelégelve a városban 

uralkodó kóbor ebes állapotokat, 
úgy döntött, állatvédő egyesületet 
hoz létre. Ebremény név alatt meg 
is született egy tömörülés, melynek 
tagjai megvalósításra váró ötletekkel 
is előrukkoltak. Mint a kezdemé-
nyező, Koszta Katalin akkor tudatta, 
legfontosabb célkitűzésük egy száz-
fős ebmenhely létrehozása lenne. 
Egy félhektáros közművesített terü-
leten kutyaházakat, labort, rendelőt 
alakítanának ki, ahol ivartalanítanák 
is az ebeket, illetve normális körül-
mények között tartanák az állato-
kat, amíg valaki örökbe nem fogadja 
azokat. Tegnap Koszta Katalintól 
azt tudtuk meg, hogy egy 200 000 
eurós uniós pályázatban reményked-
nek. Ennek önrészét, 30 százalékát 
kell előteremtsék legkésőbb 2013-ig. 
„Egyelőre terület sincsen, illetve ha 
nem jön össze a pályázat, akkor sem 
mondunk le a tervekről” – közölte 
Koszta, majd azzal folytatta, hogy a 
hétvégén háromnapos népszerűsítő 
rendezvényt tartanak. Pénteken este 
kilenc órától a bethlenfalvi kultúr-
otthonban jótékonysági bált szer-
veznek, majd szombaton déli egy 
órától előadássorozatra kerül sor: 
Balogh Botond és a Köbölkúti Lo-
ránd állatorvosok, Kodolányi Enikő 
kutyakozmetikus, Ambrus László, az 
Agora Munkacsoport ügyvezetője 
és Koszta Katalin különböző kutyás, 
állatvédelmi témakörökben érteke-
zik. Meghívott előadóként jelen lesz 
Orendi Éva, a csíkszeredai menhely 
és állatvédő egyesület vezetője is, aki 
betegségekről, az oltás és a menhely 
fontosságáról, ivartalanításról beszél. 
Vasárnap a játékoké, vetélkedőké lesz 
a főszerep, szintén egy órától látvány-
bemutatóra, kutyás vetélkedőre is sor 
kerül. Vasárnap a helyszínen állator-
vosok ingyenes kutyafelülvizsgálást 
is tartanak, így bárki bevizsgáltathat-
ja kedvenc négylábúját. 

Hargita mEgyébEn EgyEtlEn libafarm sEm működik

Nem vagyunk ludasok
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A Márton-napi libát inkább megeszik, mint nevelik a megyében fotó: berkeczi zsolt

A Tamási Áron Gimnázium nép-
tánccsoportját laczkó györgy 
jelenlegi igazgató alapította 
1991ben. azóta a tánccsoport 
„nagykorúvá” vált, a hét végén 
ünnepelte fennállásának husza-
dik évfordulóját.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Laczkó György tanár 1991 
őszén került a Tamási Áron 
Gimnáziumba, ahol meg-

fogalmazódott benne az ötlet: az 
iskola életébe ismét be kellene lop-
ni a néptánc és népzene oktatását. 

László Csaba néptáncoktatót és 
koreográfust kérték fel a szakmai 
munkára, akivel egy évtizedig 
dolgoztak együtt. Az első csapat 
1991 novemberében alakult meg 
tizenöt pár táncossal – az Udvar-
hely Táncműhely megalakulásáig 
a Gereben volt a város egyetlen 
néptánccsoportja. Több települé-
sen, számos helyszínen léptek fel, 
néptánctáborokba, fesztiválokra 

jártak, táncházakat szerveztek. A 
húsz év alatt táncosok, oktatók 
cserélődtek: László Csaba után 
László Zsolt és Ildikó, majd Jobb 
Levente, 2008-tól pedig Boros 
Béla és Oláh Hilda, az Udvarhely 
Táncműhely táncosai tanítják a 
gerebeneseket. Laczkó György 
2002-ig vállalta a csoport irányí-
tását, őt követte Dáné Szilárd, 
Somorai Annamária, illetve 2006-

tól Ozsváth Imola vezeti az együt-
test. Jelenleg több mint ötven tagja 
van a tánccsoportnak, évente 25-
30 alkalommal lépnek színpadra. 
A múlt hétvégén a polgármesteri 
hivatal és a Communitas Alapít-
vány támogatásával születésnapi 
ünnepséget tartottak. A Művelő-
dési Házban hat meghívott tánc-
együttes (Boróka, Hüpürcsös, 
Kékiringó, Pipacsok, Rozetta, 
Udvarhely Táncműhely) mutatta 
be műsorát, majd a Gereben más-
fél órás fergeteges produkcióval 
rukkolt elő, melyet hajnalig tartó 
táncház követett. 

ÜNNEpELT A GiMNÁziUM NépTÁNccSopoRTjA

20 éves a Gereben 


